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En lang kold
hvid vinter
En lang frossen vinter med en masse
sne, så kommer altid spørgsmålet: hvad
med mine planter derude?

Som hovedregel kan de fleste planter
tåle en masse frost, men der er kommet
nye planter på marked inden for de
sidste par år, som ikke er så frosttålende,
de er nok kommet, fordi vi har haft så
milde vintre.

På kirkegården er der vist ikke sket så
meget frostskade – men nogle hebe er
blevet lidt brune i toppen, men når solen
rigtig får fat, skal de nok skyde noget nyt
grønt frem igen.

Nu er frosten endelig kommt af jorden,
og jeg har derfor kunnet sætte
stedmoder inden Påske.

Hilsen den varme graver.
Henning Duchess.

Gudstjeneste Pinsedag

Pinsegudstjenesten i Ellinge kirke
kl. 10.15 skulle gerne blive en lidt ander-
ledes gudstjeneste.
Jeg kunne godt tænke mig at have, jer -
kirkegængerne med til at forberede og
holde gudstjenesten.
Derfor inviterer jeg til 2 gudstjeneste-
værksteder i konfirmandstuen ved præ-
stegården.
Tirsdag den 4. Maj kl. 19.30, og
Tirsdag den 18. Maj kl. 19.30.

Meningen er, at vi de to aftener vil disku-
tere teksterne og vælge salmerne.
Forberede en prædiken og øve os på at
synge og læse.
Man behøver ikke at være aktiv i guds-
tjenesten for at deltage i forberedelsen,
men jeg håber, at der er kirkegængere,
der vil påtage sig at læse og bede ved
pinsedags gudstjeneste. Vi vil også gøre
meget ud af at synge og forberede
musikken til gudstjenesten.

Håber at I vil tage udfordringen op.

Lone Wellner
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Ældreudflugt
Sognenes ældre inviteres af menighedsrådene på udflugt
Torsdag  den 20. Maj.
Turen går i år til Assens, hvor vi skal besøge kirken og Vedstaarup Teglværk.
Vi kører fra Skellerup kirke kl. 13.00 og fra Ellinge kirke kl. 13.15
Menighedsrådet er værter ved eftermiddagskaffe og aftensmad - man betaler selv
for drikkevarer.

Tilmeldingsblanket Ældreudflugt 20. Maj 2010

Navn: ______________________________
Adresse:  ____________________________
Tlf.:  _____________________

Turen er arrangeret af nørkledamerne.

Der kan max. deltage 55 personer i
turen, derfor gælder det om at melde sig
til hurtigt.
Tilmelding senest den 17. Maj.

Påstigning
□  Skellerup Kirke
□  Ellinge Kirke
□  Jeg er diabetiker

Tilmelding kan kun ske ved at sende
eller aflevere deltagerkupon til:
Trine Thybo
Højbjergvej 12 B
Skellerup.
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Vi er her vidner til det øjeblik, hvor
Marias tilværelse ændres helt og aldeles.
Hun er i færd med at læse.
Hun gør sig klog på livet.
Hun har et lille skab – inde i skabet kan
vi ane nogle bøger. En af dem med spæn-
der på som en gammel bibel – sådan en
som vi har i Skellerup kirke. Hun støtter
sig til skabet og den store bog med
spænderne.
I bogen står alt det, som vi ved om
verden. Bogen er det gamle, den gamle
pagt, det gamle testamente, verden som
hun kender den. Men bag hende sker der
noget nyt.
Det nye kommer bag på hende. Hun er
nødt til at vende sig om. At have med
Gud og Jesus at gøre er – at vende om fra
det, man kender.
Vi ved fra vores erfaring, at vi bliver syge
og dør.
Jesus står bag ved os og siger, at vi i
døden skal møde liv. Vi vender os om,
vender vores øjne og øren  mod Ham. Vi
vil vende os og give slip på det gamle.

Lone Wellner Jensen
Billedprædiken, Fyraftensgudstjeneste 3/3 10

Bebudelsen

Ligesom Maria vender sig om efter Guds
engel Gabriel.
Gabriel rører ikke ved jorden. Englen
svæver. Den er ikke undergivet tyngde-
kraften.
Marias værelse har med ét ikke noget
loft. Det er fordi, lyset fra Ånden udvis-
ker og fjerner det, der lukker mennesket
inde. Engle kan nu frit flyde gennem
rummet. Det er Guds værk: At sætte din
ånd fri, fri af naturen, fri af tiden, fri af
det, som ellers er reglen.

Men Maria? Hvordan reagerer hun?
Den ene hånd rækker hun ud for næsten
at værge sig imod det. Det er for over-
vældende, for vildt, som vi ville sige i
dag.
Hun kan med sin forstand ikke rumme
det. Men med den anden hånd rører hun
ved sit bryst, som om hun tager det hele
til sig.
Sådan er det at være kristen – at kæmpe
imod med sin tanke og tage til sig med sit
hjerte.  Amen
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Da vi kom
hinanden ved
Rita og Togo Larsen flyttede til Ellinge i
1958 - det vil sige - Togo kom året før, for
det var den gang, hvor man ikke boede
sammen inden ægteskabet, så først da de
var blevet gift, kom Rita til. Dermed er
de nummer to i rækken af de, som har
boet længst tid i Ellinge.
I begyndelsen boede de til leje for 100 kr.
om måneden - og det var mange penge
den gang - i "Bungalowen" på Pårupvej,
hos sognefogeden Frede Hansen.

Rita Larsen var med i menighedsrådet i
16 år, og hun har mange varme og sjove
erindringer fra den periode.
En gang havde pastor Willer bedt
menighedsrådet komme til møde i
Ellinge Kirke. Men da man ankom, var
kirken lukket og mørk. Først efter et
stykke tid gik døren op. Pastor Willer
havde for sjov ladet som om, der ingen
var. Så inviterede han på en snaps inden
mødet, men alle blev svært skuffede, for
der var postevand i glassene.
Rita husker også at pastor Skovsted efter
gudstjeneste kørte på cykel til bageren,
og han skulle have en basse, som ikke
skulle i posen. Lidt efter kunne Rita og
Togo se Pastor Skovsted cykle forbi
bungalowen, mens han spiste sin basse.

- Der har været mange forandringer i og
omkring kirken siden den gang, siger
Rita Larsen. Hun nyder meget at gå i
kirke, og er meget glad for fyraftens-
gudstjenesterne, og de gange hvor der er
kor. Togo kan bedst lide, når tingene
forbliver, som de var.

Den gang kom vi hinanden ved, og vi
kunne i lang tid se frem til en kommende
mejerifest eller en brugsfest. Der blev

serveret god mad, og der blev for alvor
trampet i gulvet og lavet mange løjer.
Vi besøgte også hinanden ofte den gang.
Rita og Togo husker blandt andet, at
Karen "Gartner" altid afsluttede et
gæstebud med at servere sveskegrød
med fløde.

Kirken er et fast holdepunkt
- Koret er en stor hjælp, når vi ikke er så
mange i kirken til at synge med. Jeg
holder meget at at gå til gudstjeneste,
fortæller Rita Larsen. Det giver en dejlig
ro, og ofte også noget at tænke over.

Verner Eg

Bøgetræet foran bungalowen har Togo
Larsen plantet.
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Hellere kvalitet og indhold
- end kvantitet
Interview med Vibeke Møller Formand for Menighedsrådet i Skellerup Kirke.

Vi hører ofte diskussionen om, at vore
kirker står tomme, og at der bør gøres
noget, for at få flere deltagere til guds-
tjenesterne.
For 200 år siden var tiden en anden. Der
var mange som fast besøgte kirken. Men
i dag er der kommet nye tilbud. Folk har
så meget at kunne gå op i, og fritiden
bliver prioriteret på en anden måde.
Men derfor kan troen godt være den
samme. At der er færre mennesker i
kirker til gudstjenesterne er ikke absolut
ensbetydende med, at troen er for-
svundet fra det danske samfund - den
kommer bare til udtryk på en anden
måde.

Jeg ser hellere, at der er indhold og
kvalitet i kirken. Derfor er der heller ikke
behov for en masse smarte arrangemen-
ter for at tiltrække flere kirkegængere.
Ikke dermed sagt, at der ikke kan være
kulturelle aktiviteter i kirken. Jeg ser
nemlig gerne, at kirken også bliver brugt
til den slags. Men formålet skal være at
have kulturelle arrangementer - ikke at
hverve nye medlemmer.
Succes er ikke volumen.
Selv om det efterhånden ser sådan ud
mange steder i det moderne samfund.

Livsfaser
Livet gennemføres i flere faser, og kirken
forholder sig til dem alle.
Jeg er selv i en fase, hvor jeg synes, det er
fedt at komme i kirken en søndag.
Ovenpå en travl uge med arbejde, opga-
ver og stress, er det en næsten mediativ
oplevelse at komme i kirke søndag
formiddag. Der er plads til at stoppe op,
komme lidt ned i tempo, slappe lidt af, og

andre gange måske tid til fordybelse og
eftertænksomhed.

Da jeg i sin tid første gang kom i
menighedsrådet, var der flere i min om-
gangskreds som med slet skjult forbløf-
felse spurgte: "Er du kristen"?
Men hvad vil det egentlige sige, at være
kristen?
For mig er først og fremmest at tro på de
værdier, som kristendommen står for.

Vibeke Møller
Formand for Menighedsrådet i
Skellerup Kirke
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Radiogudstjeneste
fra
Skellerup Kirke
Den 6. juni 2010 transmitterer DR guds-
tjenesten fra Skellerup kirke.
Derfor er gudstjenestetidspunktet flyttet
til kl. 10.00 og ikke som vi plejer kl. 10.15.

Da der er en del forberedelse til en
radiogudstjeneste, holder vi ikke guds-
tjeneste i Ellinge kirke kl. 9.00.
Jeg håber meget, at kirkegængerne i
Ellinge vil tage til Skellerup den 6. juni,
så vi kan få en festlig gudstjeneste med
mange kirkegængere. På den måde kan
vi hjælpe lytterne til at få en gudstjeneste
oplevelse og et godt indtryk af vore sogne.

Lone Wellner Jensen

Plads til alle
Mange steder ser vi i dag, at egoismen
tager overhånd. Flere og flere sætter sig
selv i centrum, uden at give plads til
andre mennesker, eller deres meninger.
Kirken har plads til alle.
Og skal jeg tale om en hjertesag for mig
selv som formand for menighedsrådet,
så er det, at denne åbenhed overfor alle,
skal fortsætte. På den måde kan kirken
hjælpe med til en forståelse for, at vi
mennesker ikke behøver at se os selv
som verdens navle, men at livet i virke-
ligheden handler om fællesskab.

Koret
Peter Eriksen gør et stort stykke arbejde
for at vi har et godt kor.
Jeg vil derfor opfordre alle der kan og vil
synge om at overvej at deltage.
Interesserede kan henvende sig til Peter
Eriksen - hans telefonnummer står på
side 11.

Menighedsrådets opgaver
Efter min opfattelse, er menighedsrådets
fornemste opgave at sikre, at vi har
dygtige mennesker ansat til at sørge for
kirken og de kirkelige handlinger.
Og der er vi privilegeret. Vi har en rigtig
god stab, som netop sørger for, at kirken
er præget af kvalitet.

Skellerup Kirke har for ikke så længe
siden været igennem en meget omfat-
tende renovering, og står i dag som en
smuk og velholdt kirke. Derfor skal
menighedsrådet ikke have så megen
fokus lige dér, i de kommende år. Men
graverhuset derimod - det trænger alvor-
ligt til den helt store omgang, og det er
en af de ting, vi i menighedsrådet har
store overvejelser omkring lige nu.

Verner Eg
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Kulturklubben
giver gode
oplevelser
Vi har været til koncert i Koncerthuset i
Odense.
Det var en himmelsk oplevelse.
Temaet for koncerten var: I himmel-
rummet. Og det kom vi.
Først med Carl Nielsen, til sidst med
Gustav Holst, men midt imellem disse to
komponister og deres værker oplevede vi
noget, som var helt særligt.
Vi hørte et værk, hvor symfoniorkesteret
spillede sammen med  trommeslageren
Mikkel Ib på japanske trommer.  Hi-
Ten-Yu hed værket.
Trommerne var placeret oppe på
balkonen skråt oppe bag orkesteret. Den
største af trommerne var som et helt

værelse. Der var også små trommer og
anderledes trommer. Den lyd som
trommeslageren kunne få ud af dem
spændte fra en spæd urovækkende
brummen til en voldsom lyd, som kunne
høres med fødderne.

Før vi drog af sted til koncerten havde vi
i konfirmandstuen haft besøg af basunist
i Odense Symfoniorkester Jesper Rosen-
kilde. Han havde introduceret os til
koncerten.
Han rettede vores opmærksomhed mod
mange ting, som vi havde stor glæde af.
Det er sjovt at vide noget om det, man
oplever. Vi var meget glade for, at Jesper
ville bruge tid på os.

Nu er sæsonen i kulturklubben ved at
være forbi, men tænk over til næste
efterår, om det ikke var noget for dig?

Lone Wellner Jensen

Foto: Poul Jensen, Toften, Ellinge
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Herregårdsliv
Kirkekulturklubben afsluttede sæsonen
med en hjemmeaften, som blev indledt
med et livligt, spændende, sjovt og farve-
rigt fordrag, afleveret af Helga Wilson på
en inddragende og medrivende måde, så
man fik fornemmelsen af at selv at være
med i livet på de gamle herregårde.
Blandt andre kom vi på besøg på
Ørbæklunde, Ravnholt og Lykkesholm.
Dér fik vi indblik i hvad både herskab og
tjenestefolk fik tiden til at gå med, og
ikke mindst - hvad de fik at spise.
Der var også en morsom tur gennem "de
tre store begivenheder", nemlig Jagt,
Høstgilde og Julen.

Det var den gang der blev serveret
Sherry i Den Hvide Stue, og man fik
"nybagte dippedutter" til. Helga Wilson
fik sat på plads, at tiden har forandret
sig, og at vi desværre er ved at miste en
del af vores kultur.

VE

Solveig Kongsmark indledte sin præsen-
tation af aftenens film med en vending
som: "Ja, I er jo vant til at blive udfor-
dret, og det bliver I også i aften".

Så fortalte hun, at filmen vi, skulle se er
instrueret af Clint Eastwood - da var min
lyst til at deltage lig nul. Det næste, at
filmen handler om Rugby - og jeg som
aldrig bruger tid på at se sport i tv.
Da var jeg på vej hjem.

Nå, men jeg tog med alligevel, og heldig-
vis for det.
Filmen "Invictus" handler ret så meget
om rugby - men endnu mere om mod,
vilje, målfasthed og kærlighed til sine
medmennesker.
Den er eminent godt instrueret, og
sjældent godt spillet i de to hovedroller
af Morgan Freemann som en meget
vellignende Nelson Mandela, og Matt
Damon som rugbyspilleren.
Nogle af scenerne er så stærke, at de
formentlig aldrig bliver glemt - den ene
handler om en lille dreng og nogle
politifolk - hvad der sker skal ikke
beskrives - det skal ses.

Jeg tør love for at jeg fik en udfordring
den aften, men tak for det.
Det var en meget stor oplevelse, og jeg vil
anbefale alle andre til også at se filmen -
også selvom man ikke ellers gider se på
sport i tv.

Verner Eg

Film-
aften
med
Kulturklubben
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Sognepræst
Louise Buch
Jensen
Fra den 1. januar har vi den glæde, at vi
får sognepræst Louise Buch Jensen
mere at høre og se i Skellerup og Ellinge
sogne.
Hun er nu ansat med 25% af en
fuldtidsstilling i vore sogne. Det betyder,
at hun vil varetage flere gudstjenester og
kirkelige handlinger. Hun vil ligeledes
deltage i flere af sognets aktiviteter.

Baggrunden for ansættelsen er, at det
provsteembede, som i øjeblikket har
hjemsted her i Skellerup og Ellinge,
bliver mere og mere krævende rent tids-
mæssigt. Der er meget at gøre med at
administrere kirkernes økonomi og
bygningsvedligeholdelse. Der er også
meget for provsten at tage vare på med
hensyn til kirkernes personaleadmini-
stration. Derfor er det godt, at Louise
Buch Jensen kan komme til at varetage
flere opgaver her hos os.
Det er imidlertid sådan, at Louise til
august venter sit tredje barn. Hun skal

derfor på barsel fra den 19. juli. I den
forbindelse vil vi få en vikar. Vi håber, at
han eller hun kan tiltræde embedet midt
i juli måned. Præsentation kan ventes i
det næste nummer af kirkebladet.

Lone Wellner Jensen



Sognepræst
Lone Wellner Jensen, Skellerup præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 6535 1118
Konfirmandhuset, Tlf.: 6535 1148

Louise Buch Jensen
Nørregade 4, 2. Th. 5800 Nyborg
Tlf: 2055 4534

Fødselsanmeldelser: Til sognepræsten senest
2 døgn efter fødslen. Gælder alle, også de, der
ikke er medlem af folkekirken.

Dåb: Henvendelse til præsten ved den kirke,
hvor barnet ønskes døbt.

Navngivning (uden dåb): Til præsten i
moderens bopælssogn. Husk, at et barn skal
have navn enten ved dåb eller navngivning,
inden det bliver 6 måneder.

Vielse: Til ægteskabskontoret på rådhuset i
bopælskommunen. Der skal medbringes dåbs-
eller navneattester, personnummerbevis og evt.
skilsmissebevilling. Ægteskabskontoret udsteder
en prøvelsesattest, som tillige med de
ovennævnte papirer medbringes til præsten ved
den kirke, hvor vielsen skal foregå.

Dødsfald, begravelse/bisættelse: Dødsfald
meddeles snarest til sognepræsten. Gælder også
for de, der ikke er medlemmer af folkekirken.
De pårørende aftaler det fornødne med den
præst, der skal foretage begravelsen eller
bisættelsen. Ved begravelse skal kirkeværgen
altid underrettes.

Skellerup kirke
Formand Vibeke Møller, Hovmarken 37,
Tlf.: 6535 1404
Kasserer Merete Toftegaard Hansen,
Pårupvej 59, Tlf.: 6598 1942
Kirkeværge Jane Ottosen, Hundslevvej 6,
Rynkeby, Tlf.: 6535 2905
Organist Peter Christian Eriksen,
Præstevænget 33, 5800 Nyborg, 8621 6808
Kirkesanger Jesper Bech Madsen,
Nederbyvej 9, Aunslev, 5800 Nyborg
Tlf.: 6591 3008
Graver Henning Duchess, Skovhavevej 2,
5540 Ullerslev, Tlf.: 6535 2601 - 2972 2980

Ellinge kirke
Formand Henning Christensen, Åvænget 8,
Tlf.: 6598 1584
Kasserer Merete Toftegaard Hansen,
Pårupvej 59, Tlf.: 6598 1942
Kirkeværge Dorte Lundsgaard, Pårupvej 52,
Tlf.: 6598 2165
Organist og kirkesanger - se Skellerup kirke.
Graver Anne Lise Jakobsen, Pårupvej 27,
Skellerup, Tlf.: 6535 1709

Kirkebladet
Ansvarshavende:  Lone Wellner Jensen
Produktion:           Grafisk Center Langeskov  A/S
                                 Tlf.: 6338 3940

Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke
Døbte

10/1-2010 Trine Lykke Winther
Stokbæk Jørgensen

16/1-2010 Camila Sørine Otto

Viede
30/12-2009 Thi Mong Thu Nguyen og

Daniel Persson Jørgensen

Begravede/Bisatte

13/1-2010 Poul Erik Nielsen
14/1-2010 Karsten Rosenlund

Mogensen
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Indsamlinger
Julegudstjeneste til Kirkens
Korshær
Skellerup Kirke                         kr. 955,75
Ellinge Kirke                             kr. 808,00

Nytårsgudstjeneste til Det Danske
Bibelselskab

Skellerup Kirke                         kr. 140,00
Ellinge Kirke                             kr. 106,00

Ellinge Kirke
Døbte

21/1-2010 Tobias Høtoft Nielsen



Gudstjeneste
25. april - 3. s.e. Påske
Skellerup , Lars Ole Jonssen ............ Kl. 9.00
Ellinge, Lars Ole Jonssen ................. Kl. 11.30

30. april - Bededag
Skellerup ............................................ Kl. 10.15
Ellinge, Irene Lindegaard ................. Ingen

2. maj - 4. s.e. Påske
Skellerup, Søren Holm ...................... Ingen
Ellinge ................................................ Kl. 9.00

9. maj - 5. s.e. Påske
Skellerup, Lone Wellner .................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ........................ Kl. 9.00

13. maj - Kristi himmelfarts dag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

16. maj - 6. s.e. Påske

Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ........................ Kl. 9.00

23. maj - Pinsedag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 11.30
Ellinge, Lone Wellner, NB. Se side 2 Kl. 10.15

24. maj - 2. Pinsedag
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 19.30
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00

30. maj - Trinitatis søndag
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

6. juni - 1. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner, Radiotrans. Kl. 10.00
Ellinge ............................................... Ingen

13. juni - 2. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 11.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

12

20. juni - 3. s.e. Trinitatis

Skellerup ............................................ Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen .................. Kl. 9.00

27. juni - 4. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lars Ole Jonssen .............. Kl. 10.15
Ellinge ................................................ Ingen

4. juli - 5. s.e. Trinitatis
Skellerup ............................................ Ingen
Ellinge, Søren Holm .......................... Kl. 9.00

11. juli - 6. s.e. Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge ................................................ Ingen

18. juli - 7. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

25. juli - 8. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ........................ Kl. 19.30

1. august - 9. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

8. august - 10. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 19.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

Kirkebil
Der sørges for gratis
transport til alle, der
måtte ønske det.

Man behøver blot
at at ringe til
Ullerslev Taxi
Tlf.: 6535 2155


